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IV

Reuniões Científi cas em Portugal

No presente número da Motricidade, publi-

camos pela primeira vez neste periódico as actas 

de uma reunião científi ca. Dando corpo à missão 

de divulgação científi ca, estaremos sempre à dis-

posição para proceder de igual forma em inicia-

tivas futuras. Para além deste tipo de publicação 

servir a divulgação de trabalhos com interesse, 

permite ainda servir de fomento à realização de 

reuniões científi cas. A quantidade de reuniões 

científi cas (ou mesmo técnico-científi cas) que 

se realizam anualmente em Portugal parece-nos 

claramente insufi ciente para dar expressão ao 

número de investigadores que trabalham em áreas 

associadas ao Desporto e à Actividade Física.

Realizou-se entre 21 e 24 de Junho de 2006 

no Porto, albergado pela Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto, a décima edição do 

International Symposium on Biomechanics and Medi-

cine in Swimming (BMS). Trata-se da reunião mais 

prestigiada a nível mundial no que respeita à 

investigação aplicada em Natação. Embora seja 

uma reunião de carácter marcadamente cientí-

fi co, ao focar-se numa determinada modalidade 

desportiva, acaba por adquirir igualmente um 

carácter técnico. Dando corpo a esse carácter 

misto da reunião (técnico-científi co), a Associa-

ção Portuguesa de Técnicos de Natação (APTN) 

decidiu organizar um Satellite Coach Clinic asso-

ciado ao BMS, evento aquele que decorreu nos 

dias 19 e 20 do mesmo mês. Dando cumprimento 

à sua missão e resposta aos organizadores do 

Satellite Coach Clinic, a Motricidade prontamente 

abraçou a possibilidade de publicar as actas desta 

reunião.

Assim, publicamos manuscritos de quatro apre-

sentações feitas por peritos nacionais e interna-

cionais no Satellite Coach Clinic, bem como um 

artigo da autoria do Presidente da APTN. Os 

dois trabalhos de peritos internacionais são pub-

licados na sua versão original, em língua Inglesa. 

Embora a Motricidade seja uma publicação desti-

nada à comunidade lusófona, não exclui a possi-

bilidade de publicar trabalhos em outras línguas, 

embora naturalmente essa opção seja reservada 

para situações particulares. Não somos apologis-

tas da tradução de textos por parte de outros que 

não os próprios autores e, também por isso, deci-

dimos publicar as versões originais. O presente 

número é ainda completado com mais 3 artigos 

de investigação original.

Conforme referimos acima, é nosso propósito 

voltar em futuras ocasiões a publicar trabalhos 

apresentados em reuniões científi cas ou técnico-

científi cas; ou mesmo publicar as actas comple-

tas das mesmas, quando tal for justifi cável e se 

enquadrar na missão e objecto da Motricidade.

O Editor

Victor Machado Reis
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